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RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS 

       A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Agricolândia - PI publica Resposta aos 

Recursos contra Resultado Preliminar da Prova de Títulos.  
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Nome Completo: Lucivânia da Silva Justo 

Nº de inscrição: 828 

Cargo: Professor da Educação Infantil 

Solicitação Indeferida. 

Justificativa: Para receber pontuação de pós graduação a candidata precisa ter concluído o 
referido curso. Conforme o edital, a declaração de escola particular  para 
comprovar Tempo de serviço não é válida portanto, não recebe pontuação. 

 

Nome Completo: Cintia Fernanda Soares 

Nº de inscrição: 3.287 

Cargo: Professor Polivalente 

Solicitação Indeferida. 

Justificativa: Conforme o edital, a declaração de escola particular  para comprovar Tempo de 
serviço não é válida portanto, não recebe pontuação. 

 

Nome Completo: Sidney Moreno Pinheiro 

Nº de inscrição: 3.403 

Cargo: Professor de Inglês 

Solicitação Indeferida 

Justificativa: Conforme o edital, a declaração de escola particular  para comprovar Tempo de 
serviço não é válida portanto, não recebe pontuação. Pontou os anos letivos de 
2016 e 2017. 

 

Nome Completo: Katianne Costa Ribeiro da Silva 

Nº de inscrição: 1.775 

Cargo: Professor Polivalente 

Solicitação Deferida Parcialmente . 

Justificativa: O recurso impetrado pela candidato foi aceito, no sentido que o erro cometido 
pela autoridade emissora  da declaração não prejudique o candidato de forma 
que ao constatar a veracidade da conclusão, prima-se para retificação da nota . 
Não há entretanto duas pós graduações, há apenas uma pós graduação com a 
abrangência para duas áreas. Nova Nota :2,75 

 
Nome Completo: Francisca das Chagas da Silva Portela Santos 

Nº de inscrição: 1.203 

Cargo: Professor Polivalente 

Solicitação Indeferida. 

Justificativa: Não há  duas pós graduações, há apenas uma pós graduação com a abrangência 
para duas áreas. 

 
Nome Completo: Simone Soares Sousa 

Nº de inscrição: 2.620 

Cargo: Professor de Língua Portuguesa 
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Solicitação Indeferida 

Justificativa: Candidata eliminada não entrega títulos. A convocação é apenas para aprovados 
e classificados no certame. 

 
Nome Completo: Regina Maria Sousa 

Nº de inscrição: 1.927 

Cargo: Professor Polivalente 

Solicitação Indeferida. 

Justificativa: Não é pontuado tempo de serviço como Acolhedora bem como não é pontuado 
conforme já explicitado no anexo de títulos e formulário para recurso o tempo 
de serviço trabalhado antes da conclusão da graduação ( anterior a 2011 não 
pontua).  Não são aceitos como comprovação de Tempo de Serviço contra 
cheques ou  contratos de prestação de serviço.  

 
Nome Completo: Ana Beatriz Alves de Sousa 

Nº de inscrição: 3.223 

Cargo: Professor Polivalente 

Solicitação Indeferida. 

Justificativa: Não são aceitos como comprovação de Tempo de Serviço contra cheques ou  
contratos de prestação de serviço.  

 
Nome Completo: Thiago de Lima Costa  

Nº de inscrição: 2.193 

Cargo: Professor de Matemática 

Solicitação Indeferida 

Justificativa: Conforme já explicitado no anexo de títulos e formulário para recurso o tempo 
de serviço trabalhado antes da conclusão da graduação não é pontuado. O 
candidato formou- se em agosto de 2016, possuindo portanto os anos letivos de 
2017 e 2018 como Temo de Serviço ( anos letivos trabalhados)  

 
Nome Completo: Nilseias Ferreira da Silva Lima 

Nº de inscrição: 1.522 

Cargo: Professor Polivalente  

Solicitação Indeferida 

Justificativa: Conforme já explicitado no anexo de títulos e formulário para recurso o tempo 
de serviço trabalhado antes da conclusão da graduação não é pontuado. O 
candidato formou- se em janeiro de 2016, possuindo portanto os anos letivos 
de 2016 , 2017 e 2018 como Temo de Serviço ( anos letivos trabalhados) . 

 
Nome Completo: Sebastiana Cássia de Jesus Silva 

Nº de inscrição: 1.836 

Cargo: Professor Polivalente  

Solicitação Deferida Parcialmente (ATUALIZADO) 

Justificativa: Foi Indevidamente omitida a nota de Tempo de Serviço da candidata , os 
contratos de prestação de serviços não são válidos para a pontuação relativa ao 
tempo de Serviço, entretanto a certidão de tempo de Serviço da Prefeitura 
Municipal de São Gonçalves é válida, pontuando os anos letivos de 2017 e 2018.  
Nova nota : 2,75 
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Nome Completo: Eduarda Cardoso dos Santos 

Nº de inscrição: 1.799 

Cargo: Professor de Educação Infantil 

Solicitação Indeferida 

Justificativa: A tabela de pontuação é objetiva, os critérios de pontuação traçam exatamente 
quais títulos receberão pontuação, outra licenciatura ou cursos 
complementares independente da carga horária ser semelhante a pós 
graduação não receberá a pontuação relativa a pós graduação. 

 
Nome Completo: Ana Lídia Morais Ribeiro 

Nº de inscrição: 3.708 

Cargo: Professor de Educação Infantil 

Solicitação Indeferida 

Justificativa: Conforme já explicitado no anexo de títulos e formulário para recurso o tempo 
de serviço trabalhado antes da conclusão da graduação não é pontuado. O 
candidato formou- se em maio de 2014,   

 
Nome Completo: Francisca Pereira da Silva Lopes  

Nº de inscrição: 162 

Cargo: Professor de Educação Infantil 

Solicitação Indeferida 

Justificativa: Conforme já explicitado no anexo de títulos e formulário para recurso o tempo 
de serviço trabalhado antes da conclusão da graduação não é pontuado. O 
candidato formou- se em maio de 2014,  o Tempo de Serviço aprendizado foi de 
2010 a março de 2015, não tendo portanto tempo de serviço após a formação. 
Declaração de Tempo de Serviço de escola particular , não pontua. 

 
Nome Completo: Eloide Barbosa Lima 

Nº de inscrição: 765 

Cargo: Professor Polivalente  

Solicitação Indeferida 

Justificativa: A candidata apresentou diploma de ciências biológicas , entretanto a exigência 
para o seu cargo é: Curso de Educação Superior Completo em PEDAGOGIA , 
NORMAL SUPERIOR E MAGISTÉRIO, por conta disso não recebe pontuação. 

 
 


